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ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი 
• ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პე ბი 2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში საკ მა ოდ ნე ლი ა, თუმ
ცა, მეტ–ნაკ ლე ბად ემ თხ ვე ვა გა სულ წელს გა კე თე ბულ პროგ ნო ზებს; 

• 2016 წლის აგ ვის ტო ში ინ ფ ლა ცი ამ 0.9% შე ად გი ნა, ხო ლო წლის პირ ვე ლი რვა 
თვის მან ძილ ზე სა შუ ა ლო წლი უ რი ინ ფ ლა ცია 3%–ს გა უ ტოლ და. გა სუ ლი წლის ბო
ლო დან, რო დე საც ინ ფ ლა ცია დრო ე ბით გა დაც და 5%–იან სა მიზ ნე მაჩ ვე ნე ბელს, 
ინ ფ ლა ცი ას მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი დაღ მა ვა ლი ტრენ დი გა აჩ ნი ა, რო მე ლიც ნა წი
ლობ რივ სა ბა ზო ეფექ ტით, ხო ლო ნა წი ლობ რივ ისევ და ისევ შე ნე ლე ბუ ლი ეკო ნო
მი კუ რი აქ ტი ვო ბით აიხ ს ნე ბა;

• 2015 წელს ეროვ ნულ ეკო ნო მი კა ზე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის სა შუ ა ლო წლი უ რი ზრდა 
31.9% იყო, 2016 წლის პირ ვე ლი 7 თვის გან მავ ლო ბა ში სეს ხე ბი სა შუ ა ლოდ მხო
ლოდ 9.3%–ით იზ რ დე ბო და; 

• დარ გე ბის მი ხედ ვით გან სა კუთ რე ბით სწრა ფად იზ რ დე ბო და მშე ნებ ლო ბა ზე 
(31.2%) და სას ტუმ რო ებ სა და რეს ტორ ნებ ზე (18.5%) გა ცე მუ ლი სეს ხე ბი, მა შინ რო
დე საც ვაჭ რო ბა ზე და ტრან ს პორ ტ სა და კავ შირ გაბ მუ ლო ბა ზე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბი 
მკვეთ რად შემ ცირ და, შე სა ბა მი სად, 8.5% და  11.4%–ით. ასე ვე მკვეთ რად შემ ცირ და 
სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხე ბის ზრდის ტემ პი – თუ 2015 წელს სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი 
21.3% იყო, სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ის მხო ლოდ 1.6%–ს გა უ ტოლ და; 

• 2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის დე ფი ციტ მა შე ად გი ნა 211.5 
მი ლი ო ნი ლა რი, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა გა სუ ლი წლის ანა ლო გი ურ მაჩ
ვე ნე ბელს (17.4 მი ლი ო ნი ლა რი). ამას თან, ეს დე ფი ცი ტი ნა ხე ვა რი წლის მშპ–ს 
1.37%–ს წარ მო ად გენს, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ თუ კი ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტი და გეგ მი
ლი მშპ–ს 3% ოდე ნო ბით შეს რულ დე ბა, წლის მე ო რე ნა ხე ვარ ში ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტი 
ბევ რად ფარ თო უნ და იყოს;

• ად გი ლი ჰქონ და სა ქარ თ ვე ლო დან კა პი ტა ლის წმინ და გა დი ნე ბას. ასე თი ქვეყ
ნე ბის სა თა ვე შია შვე დე თი, სა დაც სა ქარ თ ვე ლო დან წმინ და გა დი ნე ბამ 2016 წლის 
პირ ველ კვარ ტალ ში შე ად გი ნა 7.2 მლნ აშშ დო ლა რი. მას მოყ ვე ბი ან არა ბე თის გა
ერ თი ა ნე ბუ ლი ემი რა ტე ბი (6.9 მლნ აშშ დო ლა რი) და იაპო ნია (5.5 მლნ აშშ დო ლა
რი). ამას თან, უნ და აღი ნიშ ნოს ბო ლო პე რი ოდ ში ნი დერ ლან დე ბის წი ლის კლე ბა 
პირ და პი უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ში – თუ 2013 წელს ამ ქვეყ ნი დან შე მო სუ ლი ინ ვეს ტი
ცი ე ბი მთლი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 16.3%–ს, ხო ლო 2014 წელს კი 21.2%–ს შე ად გენ და, 
2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 5%–მდე და ე ცა;



     საქართველოს ეკონომიკა 2016 წელს   . 7 

• სექ ტო რუ ლი დი ნა მი კის კუთხით აღ სა ნიშ ნა ვია ტრან ს პორ ტი სა და კავ შირ გაბ მუ
ლო ბის სექ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის წი ლის მკვეთ რი ზრდა ბო ლო 5–6 წლის მან ძილ
ზე. თუ 2011 წელს ამ სექ ტო რის წი ლი მთლი ან პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ში 
11.3% იყო, 2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ამ მაჩ ვე ნე ბელ მა 45.1%–ს მი აღ წი ა; 

• 2016 წლის იან ვარ–ივ ლის ში 40.1%–ით გა უ ა რეს და სა ქარ თ ვე ლოს სა ვაჭ რო დე
ფი ცი ტი, ხო ლო სა ვაჭ რო ბრუნ ვა კი 17%–ით გა ი ზარ და. თუ კი 2015 წლის პირ ვე ლი 
შვი დი თვის მან ძილ ზე მთლი ა ნი სა გა რეო სა ვაჭ რო ბრუნ ვა შე ად გენ და 5.599 მი ლი
არდ  აშშ დო ლარს, ხო ლო დე ფი ცი ტი კი 3.063 მი ლი არ დი დო ლა რი იყო, 2016 წლის 
ანა ლო გი ურ პე რი ოდ ში  ამ მო ნა ცე მებ მა, შე სა ბა მი სად 6.548 და 4.304 მი ლი არ დი 
დო ლა რი შე ად გი ნა. 

• თუ კი გა სულ წელს ექ ს პორ ტი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში მცი რე დით, მაგ რამ გა ი
ზარ და, წელს ეს პა რა მეტ რი 25.1%ით შემ ცი რე ბუ ლი ა. შემ ცირ და, ასე ვე, ექ ს პორ ტი 
დსთ–ს ქვეყ ნებ ში, და ამ შემ ცი რე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი ტა ნა ექ ს პორ ტ
მა აზერ ბა ი ჯან ში, რო მე ლიც 61.7%–ით და ე ცა წი ნა წელ თან შე და რე ბით. აღ სა ნიშ ნა
ვი ა, თუმ ცა, ექ ს პორ ტის 19.3%–იანი ზრდა რუ სეთ ში. ასე ვე, მი უ ხე და ვად ლა რის გა უ
ფა სუ რე ბი სა აშშ დო ლა რის მი მართ, 26.2%–ით შემ ცირ და სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტი 
აშშ–შიც.

• 2016 წელს სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით გა და სა ხა დე ბი დან მი სა ღე ბი შე
მო სავ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი გა ნი საზღ ვ რა 7,980 მი ლი ო ნი ლა რით, ხო ლო მო ბი ლი ზე
ბულ მა სახ ს რებ მა 3,774.5 მი ლი ო ნი ლა რი შე ად გი ნა, რაც წლი უ რი და გეგ მი ლი მაჩ
ვე ნებ ლის 46.9%–ია. ამას თან ნა ხე ვა რი წლის გეგ მა იყო 3,716 მი ლი ო ნი ლა რი, რაც 
იმას ნიშ ნავს, რომ ნა ხე ვა რი წლის შეს რუ ლე ბა 100.8% იყო. 

• 2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის დე ფი ციტ მა შე ად გი ნა 211.5 
მი ლი ო ნი ლა რი, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა გა სუ ლი წლის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე
ნე ბელს (17.4 მი ლი ო ნი ლა რი).

• გა სულ წელ თან ბი უ ჯეტს თით ქ მის 200 მი ლი ო ნი და აკ ლ და აბ სო ლუ ტურ მაჩ ვე ნებ
ლებ ში, ხო ლო, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ ბი უ ჯე ტის ზრდის მაჩ ვე ნებ ლ საც 2015 წელ
თან შე და რე ბით, და ნაკ ლი სი 327.4 მი ლი ო ნი ლა რი ა. უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ ეს 
ტვირ თი მომ დევ ნო კვარ ტა ლებ ზე გა და ნა წილ დე ბა. 

• ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი ხარ ჯე ბის შეს რუ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა გეგ მას. 
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თუ კი გეგ მის მი ხედ ვით ხარ ჯე ბის ოდე ნო ბა უნ და ყო ფი ლი ყო 326,1 მი ლი ო ნი ლა რი, 
შეს რუ ლე ბა მხო ლოდ 261,1 მი ლი ონ ლარს, ანუ გეგ მის მხო ლოდ 80.1%–ს შე ად გენს.

• 2017 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის მთლი ა ნი შე მო სუ ლო ბე ბი გა ნი საზღ ვ რა 10,555 
მი ლი ო ნი ლა რით, რაც 2016 წლის გეგ მას 410 მი ლი ო ნი ლა რით აღე მა ტე ბა. 

• 2017 წლის რე ა ლუ რი მშპ–სა და მშპ დეფ ლა ტო რის ზრდა 4%–ით არის გან საზღ ვ
რუ ლი. ამ დე ნად, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი გა ნი საზღ ვ რა მშპ–ს 22.3%–
ის ოდე ნო ბით;

• 2014–15 წლებ ში ლა რის მკვეთ რი გა უ ფა სუ რე ბის გა მო, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი
ფო სა გა რეო ვა ლის წი ლი მშპ–ში გა ი ზარ და 27.2%–იდან 32.6%–მდე. 2017 წლის ბო
ლოს თ ვის და გეგ მი ლია ამ მაჩ ვე ნებ ლის 31.9%–მდე შემ ცი რე ბა, თუმ ცა ეს შემ ცი რე
ბა მათ შო რის ლა რის კურ სის 2.4–დან 2.3–მდე გამ ყა რე ბის გა მო არის და გეგ მი ლი; 

• 2017 წლის მან ძილ ზე სა გა რეო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ზრდა გან საზღ ვ რუ ლია 1,360 
მი ლი ო ნი ლა რის ოდე ნო ბით, სა ი და ნაც სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის და სა ფი ნან
სებ ლად მი ღე ბუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი კრე დი ტე ბის მო ცუ ლო ბაა 900 მი ლი ო ნი ლა რი, 
ხო ლო მსოფ ლიო ბან კი სა და სხვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან მი ღე ბუ ლი 
სა ბი უ ჯე ტი კრე დი ტე ბია 460 მი ლი ო ნი ლა რი.

  

ეკო ნო მი კუ რი ზრდა ქვე ყა ნაში1 
სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის წი ნას წა რი შე ფა სე ბით, 2016 
წლის პირ ვე ლი შვი დი თვის სა შუ ა ლო რე ა ლურ მა ზრდამ 2.7% შე ად გი ნა. ეს მაჩ ვე
ნე ბე ლი ოდ ნავ აღე მა ტე ბა სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის 2016 წლის პროგ
ნოზს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ეკო ნო მი კუ რი ზრდა სა ქარ თ ვე ლო ში 2016 წელს 2.5% უნ
და იყოს, თუმ ცა ჩა მორ ჩე ბა მსოფ ლიო ბან კის უფ რო ოპ ტი მის ტურ პროგ ნოზს (3%). 
გა მოქ ვეყ ნ და, ასე ვე 2016 წლის პირ ვე ლი კვარ ტა ლის მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის 
ზრდის დე ტა ლუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რო მელ თა მი ხედ ვით სა ქარ თ ვე ლოს მშპ–ში ძი
რი თა დი წვლი ლი შე ი ტა ნა ვაჭ რო ბამ (15.9%), მრეწ ვე ლო ბამ (15.7%) და ტრან ს პორ
ტ მა და კავ შირ გაბ მუ ლო ბამ (11.6%). 

1 ანგარიშში გამოყენებული საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, საქართველოს 
ეროვნული ბანკისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მონაცემები
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ასე ვე, პირ ვე ლი კვარ ტა ლის მო ნა ცე მე ბით, რე ა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა 2016 
წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში იყო 2.8%, რაც ჩა მორ ჩე ბა გა სუ ლი წლე ბის პირ ველ კვარ
ტა ლებ ში და ფიქ სი რე ბულ წლი ურ მაჩ ვე ნებ ლებს. აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში ზრდა ში 
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი ტა ნა მშე ნებ ლო ბამ (0.94 პრო ცენ ტუ ლი პუნ
ქ ტი) და ფი ნან სურ მა საქ მი ა ნო ბამ (0.35 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქ ტი). ამას თან, ორ ნიშ ნა 
ტემ პე ბით იზ რ დე ბო და შემ დე გი დარ გე ბი: სამ თ მომ პო ვე ბი თი მრეწ ვე ლო ბა – 26.6%, 
მშე ნებ ლო ბა – 18.2%, სას ტუმ რო ე ბი და რეს ტორ ნე ბი – 11.2%.  კლე ბა აღი ნიშ ნე ბო
და შემ დეგ დარ გებ ში: ტრან ს პორ ტი (–3.5%), ელექ ტ რო ე ნერ გი ის, აირი სა და წყლის 
წარ მო ე ბა და გა ნა წი ლე ბა (–1.5%) და ვაჭ რო ბა (–0.6%).
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ბო ლო რამ დე ნი მე წლის კვარ ტა ლუ რი ზრდის დი ნა მი კა გარ კ ვე ულ წი ლად ეკო ნო მი
კურ შე ნე ლე ბას აჩ ვე ნებს. თუ 2013 წლის მე ოთხე კვარ ტალ ში წი ნა წლის ანა ლო გი ურ 
პე რი ოდ თან შე და რე ბით ეკო ნო მი კურ მა ზრდამ 7.6% შე ად გი ნა, ბო ლო ექ ვ სი კვარ ტა
ლის მან ძილ ზე ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი სა შუ ა ლოდ მხო ლოდ 2.6%–ია, რაც სა ქარ თ ვე ლოს 
მსგავ სი გან ვი თა რე ბა დი ეკო ნო მი კის თ ვის ძა ლი ან და ბალ მაჩ ვე ნე ბელს წარ მო ად
გენს. ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის კი დევ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ დი კა ტორს ეკო ნო მი კა ზე 
გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის ზრდის ტემ პი წარ მო ად გენს. რო დე საც ეკო ნო მი კის დაკ რე დი ტე ბა 
კლე ბუ ლობს, ეს მი უ თი თებს ად გი ლობ რი ვი მოთხოვ ნის შემ ცი რე ბა ზე, რაც ეკო ნო მი
კუ რი ზრდის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს წარ მო ად გენს. ეს ინ დი კა ტო რი 2016 წელს შემ ცი
რე ბუ ლი ა, კერ ძოდ, თუ კი 2015 წელს ეროვ ნულ ეკო ნო მი კა ზე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის სა
შუ ა ლო წლი უ რი ზრდა 31.9% იყო, 2016 წლის პირ ვე ლი 7 თვის გან მავ ლო ბა ში სეს ხე ბი 
სა შუ ა ლოდ მხო ლოდ 9.3%–ით იზ რ დე ბო და. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ დარ გე ბის მი ხედ ვით 
გან სა კუთ რე ბით სწრა ფად იზ რ დე ბო და მშე ნებ ლო ბა ზე (31.2%) და სას ტუმ რო ებ სა და 
რეს ტორ ნებ ზე (18.5%) გა ცე მუ ლი სეს ხე ბი, მა შინ რო დე საც ვაჭ რო ბა ზე და ტრან ს პორ
ტ სა და კავ შირ გაბ მუ ლო ბა ზე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბი მკვეთ რად შემ ცირ და, სა შუ ა ლო მაჩ
ვე ნებ ლე ბით, შე სა ბა მი სად, 8.5% და  11.4%–ით.  ასე ვე მკვეთ რად შემ ცირ და სა მომ ხ
მა რებ ლო სეს ხე ბის ზრდის ტემ პი – თუ 2015 წელს სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი 21.3% იყო, 
სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ის მხო ლოდ 1.6%–ს გა უ ტოლ და.  მნიშ ნ ვე ლოვ ნად, შემ ცირ და, 
ასე ვე, ჯან დაც ვა სა და სო ცი ა ლურ მომ სა ხუ რე ბა ზე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბიც, თუმ ცა, ამ კა ტე
გო რი ის მთლი ან სეს ხებ ში მცი რე წი ლის გა მო, აბ სო ლუ ტურ მაჩ ვე ნებ ლებ ში ეს კლე ბა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი არ ყო ფი ლა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კლე ბის აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია მთე
ლი წლის მან ძილ ზე არ სე ბობს, და ზრდის ტემ პი კლე ბუ ლობს იმ დარ გე ბის შემ თხ ვე
ვა შიც კი, რო მელ თა დაკ რე დი ტე ბა გა ი ზარ და წლის მან ძილ ზე (გარდა მშე ნებ ლო ბის 
დარ გი სა, რო მე ლიც წლის და საწყის ში 22–25–იანი ზრდით, ხო ლო ივ ლის –აგ ვის ტო ში 
კი 41–45%–იანი ზრდით ხა სი ათ დე ბო და). 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი კვლა ვაც უფ რო და ბა ლია უცხო ურ ვა ლუ ტა ში აღე ბულ 
სეს ხებ ზე, ვიდ რე ლარ ში აღე ბულ სეს ხებ ზე, თუმ ცა სა ხე ზეა იპო თე კურ სეს ხებ ზე საპ
რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის კლე ბის ტენ დენ ცია ორი ვე ვა ლუ ტა ში და შე და რე ბი თი სტა
ბი ლუ რო ბა სხვა ტი პის სეს ხე ბის შემ თხ ვე ვა ში. 
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რაც შე ე ხე ბა სეს ხებს იური დი ულ პი რებ ზე, ბო ლო პე რი ოდ ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და
იკ ლო სა შუ ა ლო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ მა ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში, თუმ ცა ეს მაჩ ვე ნე
ბე ლი კვლა ვაც აღე მა ტე ბა უცხო ურ ვა ლუ ტა ში გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის საპ რო ცენ ტო გა
ნაკ ვე თებს. 
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სა მომ ხ მა რებ ლო ფა სე ბის 

ინ დექ სი და ინ ფ ლა ცია
სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ფ ლა ცი ის მიზ ნობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე ლი ამ ეტაპ ზე 5%–ით გა ნი საზღ ვ
რე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის გან მარ ტე ბით: „ინფლაციის მიზ ნობ რი ვი მაჩ ვე
ნებ ლის დად გე ნი სას მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღე ბა ქვეყ ნის ზრდის ტემ პი და თუ რო გორ ვი
თარ დე ბა პრო დუქ ტი უ ლო ბა ვაჭ რო ბად და არა ვაჭ რო ბად სექ ტო რებ ში. ზო გა დად, გან
ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი ხა სი ათ დე ბი ან პრო დუქ ტი უ ლო ბის უფ რო მა ღა ლი ზრდის ტემ პით, 
ვიდ რე ეს ხდე ბა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით კი ვაჭ რო ბა დი სა ქონ ლის 
სექ ტო რებ ში. პრო დუქ ტი უ ლო ბის ზრდა ვაჭ რო ბად სექ ტორ ში, რა საც თან ახ ლავს ამ სექ
ტორ ში ხელ ფა სე ბის მა ტე ბა, შრო მი თი რე სურ სე ბის მო ბი ლუ რო ბის პი რო ბებ ში, იწ ვევს 
ხელ ფა სე ბის დო ნის ზრდას არა ვაჭ რო ბად სექ ტო რის თ ვი საც (იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი თუ 
არა ვაჭ რო ბად სექ ტორ ში პრო დუქ ტი უ ლო ბა არ შეც ვ ლი ლა). სა ბო ლო ოდ, გაზ რ დი ლი 
ხელ ფა სე ბის ფონ ზე ვი ღებთ გაზ რ დი ლი ფა სე ბის დო ნეს მთელს ეკო ნო მი კა ში. მა შა სა
და მე, რაც უფ რო მა ღა ლია ქვეყ ნის პრო დუქ ტი უ ლო ბის ზრდის ტემ პი სხვა ქვეყ ნებ თან 
შე და რე ბით, გან სა კუთ რე ბით კი  ვაჭ რო ბად სექ ტორ ში, მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი იქ
ნე ბა ინ ფ ლა ცი ის უფ რო მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი.“2 შე სა ბა მი სად, რო დე საც ინ ფ ლა ცია და
ბა ლი ა, ეს ასა ხავს ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე ნე ლე ბას. 

2 https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=550  
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2016 წლის აგ ვის ტო ში ინ ფ ლა ცი ამ 0.9% შე ად გი ნა, ხო ლო წლის პირ ვე ლი რვა 
თვის მან ძილ ზე სა შუ ა ლო წლი უ რი ინ ფ ლა ცია 3%–ს გა უ ტოლ და. გა სუ ლი წლის 
ბო ლო დან, რო დე საც ინ ფ ლა ცია დრო ე ბით გა დაც და 5%–იან სა მიზ ნე მაჩ ვე ნე
ბელს, ინ ფ ლა ცი ას მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი დაღ მა ვა ლი ტრენ დი გა აჩ ნი ა, რო
მე ლიც ნა წი ლობ რივ სა ბა ზო ეფექ ტით,3 ხო ლო ნა წი ლობ რივ ისევ და ისევ შე ნე
ლე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბით აიხ ს ნე ბა. ამ უკა ნას კ ნე ლის წვლილს ასე ვე 
მი უ თი თებს ის გა რე მო ე ბა, რომ ყო ველ თ ვი უ რი ინ ფ ლა ცია (სამომხმარებლო ფა
სე ბის ინ დექ სის ცვლი ლე ბა წი ნა თვეს თან შე და რე ბით) უარ ყო ფი თი იყო მარ ტი
დან ივ ნი სის ჩათ ვ ლით. 

ფა სე ბის დო ნის კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მაჩ ვე ნე ბე ლი – სამ რეწ ვე ლო ფა სე ბის 
ინ დექ სი – ასე ვე მი უ თი თებს ეკო ნო მი კა ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე. კერ ძოდ, სამ
რეწ ვე ლო ფა სე ბის ინ ფ ლა ცია უარ ყო ფი თია ბო ლო 5 თვის მან ძილ ზე, ხო ლო 2016 
წლის ივ ნი სის თვე ში და ფიქ სი რე ბულ ნიშ ნულ ზე დაბ ლა ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ 
2009 წლის რე ცე სი ის დროს აღ მოჩ ნ და. 

 

3 საბაზო ეფექტი გულისხმობს წინა წლის ინფლაციის დონის გავლენას მიმდინარე ინფლაციაზე. თუ 
წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში ინფლაცია დაბალი იყო, მაშინ ფასების დონის მცირე ზრდაც კი 
მიმდინარე პერიოდში მაღალი ინფლაციის მიზეზი იქნება, და პირიქით.
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ეკო ნო მი კუ რი შე სუს ტე ბი სა და ინ ფ ლა ცი ის შემ ცი რე ბის ფონ ზე სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნულ მა ბან კ მა და იწყო გამ კაც რე ბუ ლი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კი დან გა მოს ვ
ლა და მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა ნაკ ვე თი 8%–იდან 6.5–მდე შე ამ ცი რა. 
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სა გა რეო სექ ტო რი 
პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი

წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, 2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში სა ქარ თ ვე ლო ში სულ 833.9 
მლნ აშშ დო ლა რის პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცია შე მო ვი და. ეს 10.6%–ით აღე
მა ტე ბა გა სუ ლი წლის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელს და ცო ტა თი ჩა მორ ჩე ბა მთლი ა ნად 
2014 წლის მან ძილ ზე შე მო სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ოდე ნო ბას. 

 

სა ქარ თ ვე ლო ში 2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში შე მო სუ ლი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი 
შეგ ვიძ ლია წარ მო მავ ლო ბის მი ხედ ვით სამ ძი რი თად ნა კა დად დავ ყოთ – ევ რო კავ
ში რის ქვეყ ნე ბი, დსთ–ს ქვეყ ნე ბი და სხვა ქვეყ ნე ბი. მათ გან, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე
ბის წილ ზე მო დი ო და მთლი ა ნი პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 37.9% (316.7 
მლნ აშშ დო ლა რი; ამ ნა კა დე ბის და ახ ლო ე ბით 47% მო დი ო და გა ერ თი ა ნე ბულ სა
მე ფო სა და ნი დერ ლან დებ ზე), დსთ–ს ქვეყ ნებ ზე – 35.8% (298.5 მლნ აშშ დო ლა რი; 
ქვეყ ნე ბის ამ ჯგუფ ში გა მოკ ვე თი ლი ლი დე რია აზერ ბა ი ჯა ნი, სა ი და ნაც სა ქარ თ ვე
ლო ში სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში 282.5 მლნ აშშ დო ლა რის პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს
ტი ცია შე მო ვი და), ხო ლო და ნარ ჩენ ქვეყ ნებ ზე კი 24.6% (205.4 მლნ აშშ დო ლა რი4; 

4 ნიშანდობლივია, რომ მთლიანად 2015 წლის მანძილზე ქვეყანათა ამ ჯგუფიდან საქართველოში 
განხორციელებული ჯამური ინვესტიციები მხოლოდ 171.4 მლნ ლარს გაუტოლდა. 
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ამ ნა კა დე ბის ლო მის წი ლი – თით ქ მის 80% – მო დის აშშ–ზე, თურ ქეთ ზე, პა ნა მა სა 
და კო რე ა ზე). აღ სა ნიშ ნა ვი ა, ასე ვე, რომ გარ კ ვე ულ ქვეყ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში ად გი ლი 
ჰქონ და სა ქარ თ ვე ლო დან კა პი ტა ლის წმინ და გა დი ნე ბას. ასე თი ქვეყ ნე ბის სა თა ვე
შია შვე დე თი, სა დაც სა ქარ თ ვე ლო დან წმინ და გა დი ნე ბამ 2016 წლის პირ ველ კვარ
ტალ ში შე ად გი ნა 7.2 მლნ აშშ დო ლა რი. მას მოყ ვე ბი ან არა ბე თის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 
ემი რა ტე ბი (6.9 მლნ აშშ დო ლა რი) და იაპო ნია (5.5 მლნ აშშ დო ლა რი). ამას თან, 
უნ და აღი ნიშ ნოს ბო ლო პე რი ოდ ში ნი დერ ლან დე ბის წი ლის კლე ბა პირ და პი უცხო
ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ში – თუ 2013 წელს ამ ქვეყ ნი დან შე მო სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი მთლი ა ნი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის 16.3%–ს, ხო ლო 2014 წელს კი 21.2%–ს შე ად გენ და, 2016 წლის პირ
ველ ნა ხე ვარ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 5%–მდე და ე ცა. მე ო რეს მხრივ, ბო ლო პე რი ოდ ში 
გა ი ზარ და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ლი პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ში, თუ 
2013–14 წლებ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 6%–ის მახ ლობ ლად იყო, გა სულ წელს ის მთლი ა
ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 24.7% ხო ლო 2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში კი 12.9%–ს შე ად გენ
და. კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და აზერ ბა ი ჯა ნის წი ლი სა ქარ თ ვე ლო ში 
შე მო სულ ინ ვეს ტი ცი ებ ში – თუ 2012 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი შე და რე ბით და ბა ლი იყო 
და 9.5%–ს უდ რი და, 2015 წელს და 2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ის სა შუ ა ლოდ 
36.9%–ის ტო ლი იყო. 

სექ ტო რუ ლი და ნა წი ლე ბის კუთხით, 2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში შე მო სუ ლი ინ
ვეს ტი ცი ე ბის უდი დე სი ნა წი ლი – 376.3 მლნ აშშ დო ლა რი, მთლი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
45.1% – შე მო ვი და ტრან ს პორ ტი სა და კავ შირ გაბ მუ ლო ბის სექ ტორ ში. 117.4 მლნ აშშ 
დო ლა რი და მთლი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 14.1% შე მო ვი და ფი ნან სურ სექ ტორ ში, ხო ლო 
85 მლნ აშშ დო ლა რი (მთლიანი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 10.2%) კი ენერ გე ტი კა ში. სექ ტო რუ
ლი დი ნა მი კის კუთხით აღ სა ნიშ ნა ვია ტრან ს პორ ტი სა და კავ შირ გაბ მუ ლო ბის სექ
ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის წი ლის მკვეთ რი ზრდა ბო ლო 5–6 წლის მან ძილ ზე. თუ 2011 
წელს ამ სექ ტო რის წი ლი მთლი ან პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ში 11.3% იყო, 
2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ამ მაჩ ვე ნე ბელ მა 45.1%–ს მი აღ წი ა. 
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ვაჭ რო ბა 

2016 წლის იან ვარ–ივ ლის ში 40.1%–ით გა უ ა რეს და სა ქარ თ ვე ლოს სა ვაჭ რო დე ფი
ცი ტი, ხო ლო სა ვაჭ რო ბრუნ ვა კი 17%–ით გა ი ზარ და. თუ კი 2015 წლის პირ ვე ლი შვი
დი თვის მან ძილ ზე მთლი ა ნი სა გა რეო სა ვაჭ რო ბრუნ ვა შე ად გენ და 5.599 მი ლი არდ  
აშშ დო ლარს, ხო ლო დე ფი ცი ტი კი 3.063 მი ლი არ დი დო ლა რი იყო, 2016 წლის ანა
ლო გი ურ პე რი ოდ ში  ამ მო ნა ცე მებ მა, შე სა ბა მი სად 6.548 და 4.304 მი ლი არ დი დო
ლა რი შე ად გი ნა. 
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იმ პორ ტის ზრდა საკ მა ოდ მკვეთ რი აღ მოჩ ნ და, თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ეს 
ზრდა უმე ტეს წი ლად გან პი რო ბე ბუ ლი იყო ჰე პა ტიტ ც–ს სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე
ბის დი დი მო ცუ ლო ბის შე მო ტა ნით. ამ კა ტე გო რი ის გა მო რიცხ ვით, იმ პორ ტი გა სუ
ლი წლის ანა ლო გი ურ პე რი ოდ თან შე და რე ბით და ახ ლო ე ბით 10.7%–ით შემ ცირ და. 
წი ნა წლე ბის მსგავ სად, გა ნაგ რ ძო შემ ცი რე ბა ექ ს პორ ტ მაც, რო მე ლიც შე და რე ბით 
წი ნა წლის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელ თან 11.5%–ითაა შემ ცი რე ბუ ლი. ამას თან, თუ კი 
გა სულ წელს ექ ს პორ ტი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში მცი რე დით, მაგ რამ გა ი ზარ და, 
წელს ეს პა რა მეტ რი 25.1%ით შემ ცი რე ბუ ლი ა. შემ ცირ და, ასე ვე, ექ ს პორ ტი დსთ–ს 
ქვეყ ნებ ში, და ამ შემ ცი რე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი ტა ნა ექ ს პორ ტ მა აზერ
ბა ი ჯან ში, რო მე ლიც 61.7%–ით და ე ცა წი ნა წელ თან შე და რე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
თუმ ცა, ექ ს პორ ტის 19.3%–იანი ზრდა რუ სეთ ში. ასე ვე, მი უ ხე და ვად ლა რის გა უ ფა
სუ რე ბი სა აშშ დო ლა რის მი მართ, 26.2%–ით შემ ცირ და სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტი 
აშშ–შიც.

 

2016 წლის იან ვარ–ივ ლის ში სა ქარ თ ვე ლო დან ექ ს პორ ტის 2121% ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნებ სა და დსთ–ს ქვეყ ნებ ში (რუსეთის გარ და) მი ე მარ თე ბო და. შემ დეგ პო ზი ცი
ებს იკა ვებ დ ნენ თურ ქე თი (10%), ჩი ნე თი (9%) და რუ სე თი (8%). იმის გათ ვა ლის წი ნე
ბით, რომ სა ქარ თ ვე ლო სა და ჩი ნეთს შო რის და ი დო თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა
ხებ შე თან ხ მე ბა, მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ჩი ნე თის წი ლი ჩვენს სა გა რეო ვაჭ რო ბა ში 
კი დევ უფ რო გა იზ რ დე ბა. 
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2016 წლის იან ვარ–ივ ლის ში სა ქარ თ ვე ლოს მთა ვარ სა ექ ს პორ ტო პო ზი ცი ას – 
მთლი ა ნი ექ ს პორ ტის 15% – სპი ლენ ძის მად ნე ბი და კონ ცენ ტ რა ტე ბი წარ მო ად გენ
და. შე და რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბის რე ექ ს პორ ტიც, თუმ
ცა მი სი წი ლი და ახ ლო ე ბით 2015 წლის დო ნე ზე დარ ჩა და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ
და წი ნა წლებ თან შე და რე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მე ოთხე ად გილს სა ქარ თ ვე ლოს 
ექ ს პორ ტ ში იკა ვებს თხი ლი, რო მე ლიც, მი უ ხე და ვად ღვი ნოს ექ ს პორ ტის ზრდი სა 
შარ შან დელ მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით, მა ინც წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლოს მთა
ვარ სა სოფ ლო–სა მე ურ ნეო ექ ს პორტს. 
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ც ჰე პა ტი ტის წამ ლე ბის იმ პორ ტის გა მო რიცხ ვით (რომლებიც ირ ლან დი ა სა და კა ნა
დი დან შე მო დის), 19.2%–ით შემ ცირ და იმ პორ ტი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან, ასე ვე 
შემ ცირ და იმ პორ ტი დსთ–ს ქვეყ ნე ბი და ნაც, თუმ ცა მხო ლოდ 3%–ით. აქე დან იმ პორ
ტი ბე ლა რუ სი დან გა ი ზარ და თით ქ მის 3.5–ჯერ, ძი რი თა დად სამ გ ზავ რო ვა გო ნე ბის 
ერ თ ჯე რა დი მსხვი ლი შეს ყიდ ვის ხარ ჯ ზე. ასე ვე გა ი ზარ და იმ პორ ტი რუ სეთ სა და 
სომ ხე თი დან, თუმ ცა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად, 17.8%–ით შემ ცირ და იმ პორ ტი ჩვე ნი ერთ–ერ
თი ძი რი თა დი სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რი ქვეყ ნი დან, აზერ ბა ი ჯა ნი დან, რა მაც გა ნა პი რო
ბა იმ პორ ტის მთლი ა ნი შემ ცი რე ბა. 

 

ვ

ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი კვლა ვაც სა ქარ თ ვე ლოს ძი რი თა დი სა იმ პორ ტო პარ ტ ნი ო
რი ა. რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, კა ნა დის ლი დე რო ბა ჩვენს სა იმ პორ ტო პარ ტ ნი ო რებ
ში გან პი რო ბე ბუ ლია ც ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბის დიდ ძა ლი იმ პორ ტით, 
და სა ვა რა უ დოდ დრო ე ბით მოვ ლე ნას წარ მო ად გენს. ტრა დი ცი უ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვან 
წი ლი სა ქარ თ ვე ლოს იმ პორ ტ ში უკა ვია თურ ქეთს, მთლი ა ნი იმ პორ ტის 14%–ით. 
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წამ ყ ვან სა იმ პორ ტო პო ზი ცი ებ ში პირ ველ ად გილ ზე ა, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, სამ
კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბი, ძი რი თა დად ჰე პა ტიტ ც–ს სა წი ნა აღ მ დე გო მე დი კა მენ ტე ბის 
იმ პორ ტის ხარ ჯ ზე. მსოფ ლიო ბაზ რებ ზე ნავ თო ბის ფა სე ბის მკვეთ რი და ცე მის შე დე
გად გრძელ დე ბა შემ ცირ და ნავ თო ბი სა და ნავ თობ პ რო დუ ქე ბის წი ლის შემ ცი რე ბა 
მთლი ან იმ პორ ტ ში (11.9%–დან 2013 წელს 8.5%–მდე 2015–ში და 6%–მდე 2016 წლის 
პირ ვე ლი 7 თვის მან ძილ ზე). სა ქარ თ ვე ლო ში იმ პორ ტი, ტრა დი ცი უ ლად, ბევ რად უფ
რო დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი ა, ვიდ რე ექ ს პორ ტი. 

სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბა 

2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში
2016 წელს სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით გა და სა ხა დე ბი დან მი სა ღე ბი შე
მო სავ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი გა ნი საზღ ვ რა 7,980 მი ლი ო ნი ლა რით, ხო ლო მო ბი ლი ზე
ბულ მა სახ ს რებ მა 3,774.5 მი ლი ო ნი ლა რი შე ად გი ნა, რაც წლი უ რი და გეგ მი ლი მაჩ
ვე ნებ ლის 46.9%–ია. ამას თან ნა ხე ვა რი წლის გეგ მა იყო 3,716 მი ლი ო ნი ლა რი, რაც 
იმას ნიშ ნავს, რომ ნა ხე ვა რი წლის შეს რუ ლე ბა 100.8% იყო. 

 2016 
წლი უ რი გეგ მა

6 თვის 
შეს რუ ლე ბა შეს რუ ლე ბა %

გა და სა ხა დე ბი 7,980.0 3,744.5 46.9
მათ შო რის
საშემოსავლო გა და სა ხა დი 2,086.0 905.7 43.4
მო გე ბის გა და სა ხა დი 980.0 510.1 52.1
დღგ 3,802.0 1,477.1 38.9
აქ ცი ზი 1,012.0 492.5 48.7
იმ პორ ტის გა და სა ხა დი 75.0 32.8 43.7
სხვა გა და სა ხა დე ბი 25.0 326.4 1,305.6

 2016 
6 თვის გეგმა

6 თვის 
შესრულება შესრულება %

გადასახადები 3,716.0 3,744.5 100.8
მათ შორის
საშემოსავლო გადასახადი 962.0 905.7 94.1
მოგების გადასახადი 515.0 510.1 99.0
დღგ 1,750.0 1,477.1 84.4
აქციზი 441.0 492.5 111.7
იმპორტის გადასახადი 38.0 32.8 86.3
სხვა გადასახადები 10.0 326.4 3,264.0
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გა სუ ლი წლის სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2016 პირ ველ ორ 
კვარ ტალ ში მო ბი ლი ზე ბუ ლი სახ ს რე ბის ოდე ნო ბა და გეგ მილ წლი ურ მაჩ ვე ნე ბელ
თან შე და რე ბით და ბა ლი ა, თუმ ცა უფ რო მა ღა ლი, ვიდ რე 2014 წელს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ მხო ლოდ აქ ცი ზი სა და სხვა გა და სა ხა დე ბის შემ თხ ვე ვა ში მოხ და გეგ მის გა და
ჭარ ბე ბით შეს რუ ლე ბა, თუმ ცა უკა ნას კ ნე ლი კა ტე გო რი ის შემ თხ ვე ვა ში ეს აიხ ს ნე ბა 
და გეგ მი ლი თან ხის საკ მა ოდ და ბა ლი მნიშ ვ ნე ლო ბით. 

2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის დე ფი ციტ მა შე ად გი ნა 211.5 
მი ლი ო ნი ლა რი, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა გა სუ ლი წლის ანა ლო გი ურ მაჩ
ვე ნე ბელს (17.4 მი ლი ო ნი ლა რი). ამას თან, ეს დე ფი ცი ტი ნა ხე ვა რი წლის მშპ–ს 
1.37%–ს წარ მო ად გენს, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ თუ კი ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტი და გეგ მი
ლი მშპ–ს 3% ოდე ნო ბით შეს რულ დე ბა, წლის მე ო რე ნა ხე ვარ ში ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტი 
ბევ რად ფარ თო უნ და იყოს. 

  

სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში მი სა ღე ბი სახ ს რე ბის უდი დე სი ნა წი ლი მო დის და მა ტე ბუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხად სა და სა შე მო სავ ლო გა და სა ხად ზე. ამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია სწო რად ამ ორი გა და სა ხა დის კუთხით არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის ანა ლი ზი. 

და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დი

2016 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის წლი
უ რი გეგ მა გა ნი საზ ვ რა 3,802 მი ლი ო ნი ლა რით, რაც თით ქ მის 300 მი ლი ო ნი ლა რით 
(8.5%–ით) აღე მა ტე ბა 2015 წლის ანა ლო გი ურ პა რა მეტრს; ამას თან 6 თვის გეგ მა 
იყო 1,750 მლნ ლა რი. 2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში მო ბი ლი ზე ბულ იქ ნა 1,477.1 
მი ლი ო ნი ლა რი, ანუ წლი უ რი გეგ მის 38.9% (6 თვის გეგ მის მხო ლოდ 84.4%). ეს მნიშ
ვ ნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა გა სუ ლი წლე ბის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნებ ლებს და გარ კ ვე ულ 
წი ლად სა გან გა შოც არის. შე და რე ბით გა სულ წელ თან ბი უ ჯეტს თით ქ მის 200 მი ლი
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ო ნი და აკ ლ და აბ სო ლუ ტურ მაჩ ვე ნებ ლებ ში, ხო ლო, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ ბი უ ჯე
ტის ზრდის მაჩ ვე ნებ ლ საც 2015 წელ თან შე და რე ბით, და ნაკ ლი სი 327.4 მი ლი ო ნი 
ლა რი ა. უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ ეს ტვირ თი მომ დევ ნო კვარ ტა ლებ ზე გა და ნა წილ
დე ბა. 

კლე ბა და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხად ში უშუ ა ლო კავ შირ შია ჩვენს მი ერ 
აღ ნიშ ნულ ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის შე ნე ლე ბას თან. თუ კი რე ა ლუ რი ზრდის ფაქ
ტობ რი ვი (2.6%) და და გეგ მი ლი (3%) მაჩ ვე ნებ ლე ბი ახ ლოს არის ერ თ მა ნეთ თან, 
ინ ფ ლა ცი ის ფაქ ტობ რივ და და გეგ მილ მაჩ ვე ნებ ლებს შო რის აც დე ნა გარ კ ვე ულ 
წი ლად გა ნა პი რო ბებს გან ს ხ ვა ვე ბას და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დეს გეგ
მა სა და შეს რუ ლე ბას შო რის. ამ ფონ ზე, არ არის გა მო რიცხუ ლი, რომ წლის ბო ლოს
თ ვის ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს პრობ ლე მე ბი გა უჩ ნ დეს ამ გა და სა ხა დის და გეგ მი ლი 
ოდე ნო ბის მო ბი ლი ზე ბა ში. 

 

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი

გარ კ ვე უ ლი პრობ ლე მე ბი არ სე ბობს, ასე ვე, სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის მო ბი ლი ზე
ბა შიც. კერ ძოდ, გა სულ წლებ თან შე და რე ბით შემ ცი რე ბუ ლია ამ გა და სა ხა დის ფაქ
ტი უ რი შეს რუ ლე ბის წი ლიც. 2016 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით სა შე მო სავ ლო გა
და სა ხა დი დან მი სა ღე ბი თან ხა გა ნი საზღ ვ რა 2,086 მი ლი ო ნი ლა რით, რაც მხო ლოდ 
1,6%–ით აღე მა ტე ბა 2015 წლის და გეგ მილ მაჩ ვე ნე ბელს; 6 თვის გეგ მა იყო 962 მლნ 
ლა რი. ამას თან 2016 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში მო ბი ლი ზე ბუ ლი თან ხა 905.7 მი ლი ო
ნი ლა რი ა, რაც 2.7%–ით ნაკ ლე ბია გა სუ ლი წლის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელ ზე. შე დე
გად, შეს რუ ლე ბის წი ლი 2016 წელს წლი უ რი გეგ მის მხო ლოდ 43.4%, ხო ლო 6 თვის 
გეგ მის კი 94.1%–ია. 
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სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის სტრუქ ტუ რა

სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის უდი დეს ნა წილს წარ მო ად გენ და სო ცი ა ლურ უზ რუნ ველ ყო ფა ზე 
გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი – 37.4%, შრო მის ანაზღა უ რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი მთლი ა ნის 17.7% 
იყო, ხო ლო სა ქო ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე – 12.6%. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ხარ ჯე ბის უმე ტე
სო ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სო ცი ა ლურ უზ რუნ ველ ყო ფა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი თით ქ მის ყვე
ლა კა ტე გო რი ის შემ თხ ვე ვა ში და გეგ მი ლის 100%–ს შე ად გენს, გარ და სო ცი ა ლურ რე ა ბი
ლი ტა ცი ი სა და ბავ შ ვ თა ზრუნ ვის კა ტე გო რი ი სა, სა დაც შეს რუ ლე ბა მხო ლოდ 94.6% იყო. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სო ცი ა ლურ უზ რუნ ველ ყო ფა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
(12.1%–ით) გა ი ზარ და წი ნა წლის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით. 
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უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი ხარ ჯე ბის შეს რუ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
ჩა მორ ჩე ბა გეგ მას. თუ კი გეგ მის მი ხედ ვით ხარ ჯე ბის ოდე ნო ბა უნ და ყო ფი ლი ყო 326,1 
მი ლი ო ნი ლა რი, შეს რუ ლე ბა მხო ლოდ 261,1 მი ლი ონ ლარს, ანუ გეგ მის მხო ლოდ 
80.1%–ს შე ად გენს. ეკო ნო მი კუ რი შე სუს ტე ბის ფონ ზე სა ხელ მ წი ფოს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
რო ლი გა აჩ ნია ეკო ნო მი კის სტი მუ ლი რე ბა ში და გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
პრო დუქ ტი უ ლი, კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბის ზრდა, რად გან სწო რედ ასე თი ფის კა ლუ რი პო
ლი ტი კა წარ მო ად გენს ეკო ნო მი კის სტი მუ ლი რე ბის სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბას. 

შრო მის ანაზღა უ რე ბა

შრო მის ანაზღა უ რე ბის კუთხით აღი ნიშ ნე ბა ზრდა, რო გორც პრო ცენ ტულ, ისე აბ
სო ლუ ტურ მაჩ ვე ნებ ლებ ში. თუ კი 2015 წლის ბი უ ჯეტ ში შრო მის ანაზღა უ რე ბის წლი უ
რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 1,376.8 მი ლი ო ნი ლა რი იყო, 2016 წლის ბი უ ჯეტ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
4.8%–ით გა ი ზარ და და 1,443.3 მი ლი ო ნი ლა რი გახ და. გა სულ წელ თან შე და რე ბით 
გა ი ზარ და, აგ რეთ ვე, შრო მის ანაზღა უ რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი წლის პირ ველ ნა ხე
ვარ ში, 6%ით, 669.8 მი ლი ო ნი ლა რი დან 710 მი ლი ონ ლა რამ დე, რაც 6 თვის გეგ მის 
97.9%–ს წარ მო ად გენს. 
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სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დე ბის შეს რუ ლე ბის შემ ცი რე ბის ფონ ზე, ეს ცალ სა ხად მი უ
თი თებს მნიშ ვ ნე ლო ვან კლე ბა ზე შრო მის ანაზღა უ რე ბის ხარ ჯებ ზე კერ ძო სექ ტორ
ში და ამ ფონ ზე სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ ში სა ხელ ფა სო ხარ ჯე ბის დის პ რო პორ ცი ულ 
ზრდა ზე (რაც შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის, ხელ ფა სე ბის, პრე მი
ე ბი სა ან და ნა მა ტე ბის ზრდა ზე). ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ შრო მის ანაზღა უ რე
ბის ხარ ჯე ბის ამ გ ვა რი ზრდა უკავ შირ დე ბო დეს ბი უ ჯე ტი დან პროგ რა მუ ლად და ფი
ნან სე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ან ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბი დან 
და ფი ნან სე ბუ ლი სტრუქ ტუ რე ბი, რად გან მათ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი შე და რე ბით მცი
რეა და, გარ და ამი სა, არ სე ბობს რი გი შეზღუდ ვე ბი სა, რომ ლე ბიც ლი მიტს ადებს ამ 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა წე ულ სა ხელ ფა სო და ნა ხარ ჯებს. შე სა ბა მი სად, იმის ფონ
ზე, რო დე საც ეკო ნო მი კის ზრდა ქვე ყა ნა ში შე ნე ლე ბუ ლია და ეს მკვეთ რად აისა ხე
ბა გა და სა ხა დე ბის შეგ რო ვე ბა ში, სა ხელ მ წი ფო სა ხელ ფა სო ხარ ჯე ბის ზრდა, სულ 
მცი რე, კითხ ვებს იწ ვევს.
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2017 წლის სა ხელ მ წი ფო 

ბი უ ჯე ტის გეგ მა

2017 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის მთლი ა ნი შე მო სუ ლო ბე ბი გა ნი საზღ ვ რა 10,555 
მი ლი ო ნი ლა რით, რაც 2016 წლის გეგ მას 410 მი ლი ო ნი ლა რით აღე მა ტე ბა. 

ტრა დი ცი უ ლად, შე მო სუ ლო ბე ბის ძი რი თად ნა წილს გა და სა ხა დე ბი დან მი სა ღე ბი 
სახ ს რე ბი წარ მო ად გენს, რო მელ თა წი ლი მთლი ან შე მო სუ ლო ბებ ში 77%–ით გა ნი
საზღ ვ რა. ეს ორი პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქ ტით ნაკ ლე ბია 2016 წლის გეგ მის ანა ლო გი ურ 
მაჩ ვე ნე ბელ ზე, თუმ ცა აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბით 2017 წლის ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტი 
წი ნა წელ თან შე და რე ბით გა და სა ხა დე ბის სა ხით 190 მი ლი ო ნი ლა რით მე ტის მო
ზიდ ვას ით ვა ლის წი ნებს. ასე ვე, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გაზ რ დი ლია ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლე
ბო ბი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ზრდის კუთხით, თუმ ცა ეს ზრდა – 385 მი ლი ო ნი ლა რი – ჩა
მო უ ვარ დე ბა გა სუ ლი წლე ბის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნებ ლებს.  

შე მო სავ ლე ბის პროგ ნო ზი ეფუძ ნე ბა, ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს თქმით, მო მა ვა ლი 
წლის ფის კა ლუ რი და მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის კონ სერ ვა ტულ გეგ მას, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც 2017 წლის რე ა ლუ რი მშპ–სა და მშპ დეფ ლა ტო რის ზრდა 4%–
ით არის გან საზღ ვ რუ ლი. ამ დე ნად, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი გა ნი საზღ
ვ რა მშპ–ს 22.3%–ის ოდე ნო ბით. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 2016 წლის პირ ვე ლი 
ორი კვარ ტა ლის ზრდა 3%, ხო ლო დეფ ლა ტო რის ზრდა მე ო რე კვარ ტალ ში მხო ლოდ 
0.7% იყო, ეს კონ სერ ვა ტუ ლი მიდ გო მაც გარ კ ვე ულ წი ლად ოპ ტი მის ტუ რად შე იძ ლე
ბა ჩა ით ვა ლოს, ხო ლო აღ ნიშ ნუ ლი პა რა მეტ რე ბის შეს რუ ლე ბა კი გა ი სად კითხ ვის 
ნიშ ნის ქვეშ აღ მოჩ ნ დეს. ამას ვე მი უ თი თებს ბი უ ჯე ტის წლე ვან დე ლი გეგ მის შეს რუ
ლე ბის შე და რე ბით და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი. თუ კი რვა თვის შეს რუ ლე ბას შევ ხე დავთ, 

და სა ხე ლე ბა 2016 წლის 
გეგ მა

2017 წლის 
პრო ექ ტი სხვა ო ბა

შე მო სუ ლო ბე ბი 10,145,000.00 10,555,000.00 410,000.00
შე მო სავ ლე ბი 8,555,000.00 8,715,000.00 160,000.00
  გა და სა ხა დე ბი 7,980,000.00 8,170,000.00 190,000.00
  გრან ტე ბი 255,000.00 265,000.00 10,000.00
  სხვა შე მო სავ ლე ბი 320,000.00 280,000.00 40,000.00
არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის კლე ბა 225,000.00 90,000.00 135,000.00
ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის კლე ბა
(ნაშთის გა მოკ ლე ბით)

90,000.00 90,000.00 0.00

ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ზრდა 1,275,000.00 1,660,000.00 385,000.00
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გა და სა ხა დე ბის მო ბი ლი ზე ბა ჩა მორ ჩე ბა წლი უ რი გეგ მის 2/3 ს. თუმ ცა, ისიც უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პროგ ნო ზე ბით, სა ქარ
თ ვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ზრდა 2017 წელს უფ რო მა ღა ლი უნ და იყოს, ვიდ რე ამას 
ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო ვა რა უ დობს. კერ ძოდ, სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის 
პროგ ნო ზე ბით რე ა ლუ რი ზრდა სა ქარ თ ვე ლო ში 2017 წელს იქ ნე ბა 5.2%, (ინფლაცია 
– 3.6%); მსოფ ლიო ბან კის პროგ ნო ზე ბით კი რე ა ლუ რი ზრდა იქ ნე ბა 4.5%. 

აღ სა ნიშ ნა ვია 2017 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში სა ში ნაო და სა გა რეო სა ხელ მ წი
ფო ვა ლის მდგო მა რე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბიც. პრო ექ ტის მი ხედ ვით, 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა ში ნაო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის კლე ბა 890 მი ლი ო ნი ლა რის ოდე
ნო ბით, სა ი და ნაც 855 მი ლი ო ნი ლა რით გა ნი საზღ ვ რა სა ხა ზი ნო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა 
და სა ხა ზი ნო ობ ლი გა ცი ე ბის ძი რი თა დი თან ხის და ფარ ვა. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ  სა ხა ზი ნო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და სა ხა ზი ნო ობ ლი გა ცი ე ბის გა მოშ ვე ბის შე დე
გად და გეგ მი ლი ზრდა შე ად გენს 1,155 მი ლი ონ ლარს, სა ში ნაო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
წმინ და ზრდა 2017 წელს იქ ნე ბა 300 მი ლი ო ნი ლა რი. რაც შე ე ხე ბა სა გა რეო ვალს, 
პირ ველ აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ე ბა, რომ სა ხელ მ წი ფო ვა ლის ამ ნა წი ლის ტვირ
თი მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად და მო კი დე ბუ ლია ლა რის გაც ვ ლით კურ ს ზე იმ ვა ლუ ტე ბის 
მი მართ, რა ვა ლუ ტებ შიც არის ეს ვა ლი დე ნო მი ნი რე ბუ ლი. 2014–15 წლებ ში ლა რის 
მკვეთ რი გა უ ფა სუ რე ბის გა მო, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო სა გა რეო ვა ლის წი ლი 
მშპ–ში გა ი ზარ და 27.2%–იდან 32.6%–მდე. 2017 წლის ბო ლოს თ ვის და გეგ მი ლია ამ 
მაჩ ვე ნებ ლის 31.9%–მდე შემ ცი რე ბა, თუმ ცა ეს შემ ცი რე ბა მათ შო რის ლა რის კურ
სის 2.4–დან 2.3–მდე გამ ყა რე ბის გა მო არის და გეგ მი ლი

 

და სა ხე ლე ბა 2016 წლის 
გეგ მა

2016 წლის 
ფაქ ტი  

(01.09.2016)
% 2017 წლის 

პრო ექ ტი

გა და სა ხა დე ბი 7,980,000.00 5,177,663.4 64.88 8,170,000.00
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი 2,086,000.00 1,306,157.60 62.62 2,439,000.00
მო გე ბის გა და სა ხა დი 980,000.00 705,401.00 71.98 523,000.00
დღგ 3,802,000.00 2,117,986.70 55.71 4,012,000.00
აქ ცი ზი 1,012,000.00 702,219.40 69.39 1,085,000.00
იმ პორ ტის გა და სა ხა დი 75,000.00 45,295.30 60.39 86,000.00
სხვა გა და სა ხა დე ბი 25,000.00 300,601.60 1,202.41 25,000.00
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თა ვის თა ვად, სა ხელ მ წი ფო ვა ლის ზრდა მშპ–სთან ფარ დო ბა ში არ არის და დე ბი თი 
ტენ დენ ცი ა, თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ეს ზრდა ცალ სა ხად არის ლა რის გა უ ფა
სუ რე ბის და არა ახა ლი მსხვი ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აღე ბის შე დე გი. ამას თან, ისიც 
უნ და ით ქ ვას, რომ ეს პა რა მეტ რი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ნაკ ლე ბია 60%–ზე, რო მე ლიც სა
ხელ მ წი ფო ვა ლის მდგრა დო ბის სა ერ თა შო რი სო ნორ მებ ში აღი ა რე ბულ ზღვარს 
წარ მო ად გენს. გან ყე ნე ბუ ლად რომ მი ვუდ გეთ, ვა ლის აღე ბა არ წარ მო ად გენს უპი
რო ბო შეც დო მას, პი რი ქით, რო დე საც აღე ბუ ლი ვა ლი ხმარ დე ბა სხვა დას ხ ვა პრო
დუქ ტი უ ლი კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას, შე სუს ტე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ
რი აქ ტი ვო ბის ფონ ზე ეს ეკო ნო მი კის თ ვის მხო ლოდ და დე ბით სტი მულს წარ მო ად
გენს (რისი მა გა ლი თიც იყო 2009–10 წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ე.წ. ფის კა ლუ რი 
სტი მუ ლუ სი). 

2017 წლის მან ძილ ზე სა გა რეო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ზრდა გან საზღ ვ რუ ლია 1,360 მი
ლი ო ნი ლა რის ოდე ნო ბით, სა ი და ნაც სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის და სა ფი ნან სებ
ლად მი ღე ბუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი კრე დი ტე ბის მო ცუ ლო ბაა 900 მი ლი ო ნი ლა რი, 
ხო ლო მსოფ ლიო ბან კი სა და სხვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან მი ღე ბუ
ლი სა ბი უ ჯე ტი კრე დი ტე ბია 460 მი ლი ო ნი ლა რი. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 2017 
წლის ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა გა რეო ვა ლის ძი რი თა დი თან
ხის და ფარ ვა 415 მი ლი ო ნი ლა რით, მთლი ა ნად სა გა რეო ვა ლი მო მა ვა ლი წლის 
გან მავ ლო ბა ში გა იზ რ დე ბა 945 მი ლი ო ნი ლა რით. ჯამ ში, სა ბი უ ჯე ტო კრე დი ტე ბის წი
ლი ბი უ ჯეტ ში კვლავ მა ღალ დო ნე ზე ნარ ჩუნ დე ბა, რაც გა მოწ ვე უ ლია სო ცი ა ლუ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მუდ მი ვად მზარ დი მო ცუ ლო ბით. ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კი სა და 
კვლე ვის ცენტრს კი დევ ერ თხელ სურს გა უს ვას ხა ზი ამ გ ვა რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ბი
უ ჯეტ ში მო ბი ლი ზე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბით და ფი ნან სე ბის აუცი ლებ ლო ბას. 
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2017 წლის ბი უ ჯე ტის გა და სახ დე ლე ბი შე ად გენს 10,555 მი ლი ონ ლარს, რაც 410 მი
ლი ო ნი ლა რით აღე მა ტე ბა 2016 წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
წი ნა წელ თან შე და რე ბით მცი რე დით, მაგ რამ მცირ დე ბა შრო მის ანაზღა უ რე ბა ზე 
გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი. მე ო რეს მხრივ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იზ რ დე ბა ხარ ჯე ბი სო ცი ა ლურ 
უზ რუნ ველ ყო ფა ზე, ხო ლო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის ზრდა უმ ნიშ ვ ნე
ლო ა. ასე ვე, იზ რ დე ბა სუბ სი დი ე ბი სა და გრან ტე ბის თ ვის და გეგ მი ლი ხარ ჯე ბი. სა
ბო ლოო ჯამ ში, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ძი რე უ ლი გან ს ხ ვა ვე ბა გა სუ ლი წლის ხარ ჯე
ბის სტრუქ ტუ რი დან არ გვაქვს, თუმ ცა, არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი შე სუს ტე ბის ფონ ზე, 
მიგ ვაჩ ნი ა, რომ პრო დუქ ტი უ ლი ხარ ჯე ბის ზრდა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლის მა ტა რე ბე
ლი იქ ნე ბო და. 

კატეგორია 2016 წლის 
გეგმა

2017 წლის 
პროექტი სხვაობა

შრომის ანაზღაურება 1,443,304.30 1,442,821.60 482.70
საქონელი და მომსახურება 1,037,494.80 1,105,587.40 68,092.60
პროცენტი 473,757.00 450,040.00 23,717.00
სუბსიდიები 264,476.00 300,441.00 35,965.00
გრანტები 960,931.60 993,284.80 32,353.20
სოციალური უზრუნველყოფა 3,056,999.00 3,223,425.50 166,426.50
სხვა ხარჯები 1,306,606.80 1,271,425.50 35,181.30
არაფინანსური აქტივების ზრდა 750,071.90 758,479.20 8,407.30
ფინანსური აქტივების ზრდა 407,001.60 509,292.00 102,290.40
ვალდებულებების კლება 444,357.00 500,203.00 55,846.00
სულ გადასახდელები 10,145,000.00 10,555,000.00 410,000.00
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რე კო მენ და ცი ე ბი
ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის შე ნე ლე ბი სა და რე გი ონ ში პრობ ლე მუ რი ეკო
ნო მი კუ რი ვი თა რე ბის ფონ ზე სა ხელ მ წი ფოს რო ლი ეკო ნო მი კის სტი მუ ლი რე ბა ში 
საკ მა ოდ მა ღა ლი ა. ამას თან, გაც ვ ლი თი კურ სის ბო ლო პე რი ო დის მერ ყე ო ბი სა და 
მგრძნო ბი ა რო ბის ფონ ზე სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის / ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტის მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი ზრდა შე საძ ლოა კონ ტ რ პ რო დუქ ტი უ ლი იყოს. გა მომ დი ნა რე წი ნა სა არ
ჩევ ნო სი ტუ ა ცი ი დან, ნაკ ლე ბად მო სა ლოდ ნე ლია რა ი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე
ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან, თუმ ცა, არ ჩევ ნე ბის შემ დ გომ გა
მარ ჯ ვე ბულ მა პო ლი ტი კურ მა ძა ლამ უნ და გა ნი ხი ლოს გა და სა ხა დე ბის შემ ცი რე ბის 
სა კითხი, რა თა მოხ დეს კერ ძო სექ ტო რი სა და ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის სტი მუ ლი
რე ბა. 

ამას თან ერ თად, სა ხელ მ წი ფომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ყუ რადღე ბა უნ და მი აქ ცი ოს ინ ფ
რას ტ რუქ ტუ რუ ლი ხარ ჯე ბის გეგ მის შეს რუ ლე ბას, რომ ლის არ სე ბუ ლი დო ნე დღე
ვან დელ პი რო ბებ ში გა უ მარ თ ლებ ლად და ბა ლი ა. 

არ ჩევ ნე ბის შემ დ გო მი პე რი ო დი ხში რად გან სა კუთ რე ბუ ლი ეკო ნო მი კურ მერ ყე ო
ბით ხა სი ათ დე ბა, ამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა მთავ რო ბის დრო უ ლი ფორ მი
რე ბა და კერ ძო სექ ტო რის თ ვის მკა ფიო გზავ ნი ლე ბის მი წო დე ბა, რად გან პოსტ–სა
არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში არ სე ბუ ლი გა ურ კ ვევ ლო ბის დო ნე მი ნი მუ მამ დე იქ ნას დაყ ვა
ნი ლი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მთავ რო ბამ და სა ხოს გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი
თა რე ბის სტრა ტე გია და სა შუ ა ლო ვა დი ან პე რი ოდ ში სა ხელ მ წი ფოს ეკო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კა თან მიმ დევ რუ ლი და თავ სე ბა დი იყოს აღ ნიშ ნულ სტრა ტე გი ას თან. 
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